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  چکیده

اسـت.   ءبراي مدیریت، حفاظت و احیا ریزي جامع نیازمند برنامه محیط زیستلحاظ اهمیت خاص آن از نظر به هیرکانیهاي جنگل

هاي زیسـت   ها، زمینه را براي مدیریت جنگل و توسعه برنامه هاي درختی این جنگل روز از انبوهی، پراکنش و تنوع گونهتهیه اطالعات به

هاي هیرکـانی بسـیار اهمیـت     رق) در پهنه جنگلزیستی (از غرب به ش هاي تنوع آورد. تغییر شاخص محیطی این ناحیه رویشی فراهم می

هاي تنوع زیستی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنوع زیستی درختی از غـرب  منظور بررسی تنوع زیستی درختی از انواع شاخصدارد. به

هـاي تنـوع    باالترین سطح از شـاخص طوري که جنگل خیرود داراي هاي هیرکانی در استان مازندران روند متغیري دارد بهبه شرق جنگل

بـا   اسـت. خـوبی برخـوردار    هاي درختی از تنوع نسبتاً هاي تنوع گونه از نظر میزان شاخص هاي مازندرانجنگل زیستی است. در مجموع

از مطالعـات  د شومی اساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد بر توان تا حدودي آنها را بهبود بخشید. شناسی نزدیک به طبیعت میمدیریت جنگل

هـاي نکـا روي   بیشتر روي حفاظـت و حمایـت و در جنگـل   جنگل خیرود در  بیشتر استفاده گردد.داري هاي جنگل تنوع زیستی در طرح

   گردد. توسعه و احیاء جنگل تمرکز 

  هاي هیرکانی، شاخص شانون وینرجنگلتنوع زیستی،  کلیدي: واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  



 8                                         1400 پاییز و زمستان/ 2/  شماره 3هاي هیرکانی/ دوره برداري جنگلحفاظت و بهرهمجله ترویجی 

  بیان مسأله

 هاي جنگلیاکوسیستم ترین ترین و با ارزش غنی از عنوان یکیبه گیاهی هاي گونه تنوع از دیدگاه ایران شمال هايجنگل

 طبیعی است (مروي صورتبه اي درختچه گونه 50 و درختی گونه 80 تقریباً و شامل شود می شناخته جهان معتدله مناطق در

 شیب سطح دریا، از ارتفاع به توان اثرگذار هستند که از آن جمله می هااي این جنگل عوامل زیادي بر تنوع گونه ).1385مهاجر، 

 عوامل محیطی عناصر زیستی و و پراکنش جوامع جنگلی نتیجه ارتباط متقابل بین پیدایش از آنجا که دامنه اشاره کرد. جهت و

  ).1393 است، لذا بررسی این عوامل از اهمیت زیادي برخوردار است (ذاکري و همکاران، فیزیکی

 هاست. به این منظور برايهاي درختی اکوسیستم داري نوین، حفظ ساختار و تنوع گونهیکی از اهداف مهم جنگل

 مدیریت جنگل، به ابزارهایی نیاز است که بتوان با صرف کمترین هزینه و زمان به بررسی وضعیت فعلی و همچنین تغییرات

 تشکیل ژنتیکی ذخایر و جنگل در موجود هايل طبیعی جنگل پرداخت. گونههاي مدیریتی و تکامایجاد شده بر اثر فعالیت

هاي درختی تنوع گونه نبود قطع طورو به بوده اهمیت داراي موجودات سایر و بشر نیازهاي تأمین و سالمتی براي آن دهنده

هاي  تنوع گونه بررسی ).Kery & Schmid, 2006شود (می محسوب موجودات سایر و انسان بقاي براي خطرناکی تهدید

هاي شاخص. )Alijani et al., 2003(آید  شماربه هاجنگل مدیریت در هاگیريتصمیم براي مناسب ابزاري توانددرختی می

تغییرات تنوع زیستی در طول زمان در سطح  تعیین روندمختلف و  هايمقایسه تنوع زیستی تودهبرآورد و  جهتتنوع زیستی 

 هاییانجام پژوهش .باشنددر مدیریت جنگل می واقع ابزارهایی کنترلی ها دراین شاخص. شوندمی يگیراندازه مختلف جنگل

 هاياکوسیستم ترینارزش با و ترینعنوان مهمبه هاجنگل این اهمیت به آنچه پیرامون توجه با کشور شمال هايجنگل در

هاي هیرکانی و اولویت رسد. با توجه به اهمیت جنگل نظر میبهیاد شد، بسیار ضروري  از منظر عوامل مختلف، کشور جنگلی

داري و مدیریت جنگل پایش و بررسی روند تنوع زیستی یکی از مهمترین اهداف جنگل ها،در حفظ و نگهداري از این جنگل

  هاي مازندران بررسی شد.زیستی از غرب به شرق جنگل است که در این تحقیق روند تنوع

  

  اوردهاتدس

زر دریاي خ پست شرقی از سواحلطول  درجه 56 تا 48شمالی و  درجه عرض 38 تا 36هاي شمال کشور بین جنگل

 هاي هیرکانی وموقعیت جنگل 1 شود. شکل می واقع متري منتهی به مراتع کوهستانی 2700در ارتفاع  البرزشمالی هاي تا دامنه

  .دهد میدر شمال کشور نشان  هاي استان مازندران راجنگل

خزر و در امتداد  يایدر جنوب در مساحتهکتار  498هزار و  650و  ونیلیم کیحدود ا ـب، رانیشمال ا يها جنگل

 يها . گونه)1395(میرآخورلو،  دهدیدر شرق را پوشش م گلیداغیرشته کوه البرز از آستارا در غرب تا  یشمال يهادامنه

توسکاي راش، ممرز، بلوط بلندمازو، پلت، شیردار، نمدار، توسکاي ییالقی و  از عبارتند یرکانیه يهادرختان در جنگل یاصل

 ياترانهیمدنیمهمرطوب  يآب و هواکننده با  خزانبرگ پهن يهاجنگل جزء، یجهان بنديمیز نظر تقسابوده و  قشالقی

 است ریها (آستارا) متغمتر در غرب جنگلیلیم 2000متر در شرق تا  یلیم 600ساالنه از  یبارندگ نیانگیم گردد.محسوب می

)Sagheb Talebi et al., 2014 بوده  رانیشمال ا يهاجنگل ی درتیریمد شناسی نزدیک به طبیعت روش غالبجنگل). روش

مختلف از  يهاموقعیتدر  یجنگلرویشگاه  سه، مقاله نیدر ااي آمیخته و ناهمسال شده است. هاست که باعث ایجاد جنگل

  .)1(شکل  مورد بررسی قرار گرفته است استان مازندرانشرق تا غرب 
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  هاي درختی شاخص هایی از گونهنمونه :)تو  پ ،(ب ،رانیدر شمال امورد مطالعه  هايجنگل موقعیت :)الف( -1شکل 

  

  درختی ايتنوع و غناي گونه مورد استفاده در بررسیهاي شاخص

 320استفاده شد. در مجموع متر  150×200اي شکل، در شبکه آماربرداري  آري دایرهقطعات نمونه دهدر این تحقیق از 

نمونه، مشخصات نوع گونه، قطر برابر سینه، تعداد، شیب، جهت و ارتفاع از هاي هدر این قطع پیاده گردید.قطعه نمونه ثابت 

متغیر ساله تا درختان قطور چندصد ساله هاي یکنمونه از نهال اتثبت شد. اندازه درختان در قطعیا گیري و  سطح دریا اندازه

  .بود

 ترکیبی واقع در کهزیستی شانون وینر و سیمپسون  هاي تنوعشاخص و اي مارگالف و منهینیکهاي غناي گونهشاخص

غناي  مقدار دو شانون وینر،شاخص  .) مورد استفاده قرار گرفتندBourque & Bayat, 2015اند (یکنواختی و ايغناي گونه از

  .کندآوري میو یکنواختی را در یک کمیت جمع ايگونه

  

     
  اي بین سه منطقه مورد مطالعههاي غناي گونهمقایسه شاخص -2شکل 
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  اي بین سه منطقه مورد مطالعههاي تنوع گونهمقایسه شاخص -3شکل 

 

    بندي جمع

 زیبایی، ترسیب کربن،از باشند. دارا میرا  هاستمیاز خدمات با ارزش اکوس ياگسترده فیط یرکانیه هايجنگل

 دیتهد از جمله این خدمات هستند. و رفاه ی، سالمتحی، تفريگردشگر يها، فرصتجلوگیري از سیل و فرسایش، تولید چوب

ها به جنگل لیاز تبد یتکه شدن ناشو تکه ستگاهیرفتن ز نیاز ب یرکانیه يهاجنگلدر هاي درختی تنوع گونه یاصلو چالش 

قدار شاخص شانون و ). مTohidifar et al., 2016( است رهیو غ ي، سدسازي شخصیها، خانهيو شهر يکشاورز يهانیزم

دم ـکه این ناشی از مدیریت نزدیک به طبیعت و ع )2(شکل  بود اـهبیشتر از دیگر جنگل جنگل خیروددر  اـهایر شاخصـس

هاي  ، تنوع گونه)3(شکل  دهدنشان می جیطور که نتاهمان .هاي خیرود بودبرداري و همچنین آمیخته بودن جنگلفشار بهره

در دو  .)Bayat et al., 2021( دارد متغیرياز غرب به شرق اغلب روند  ی و در استان مازندرانرکانیه يها جنگل در درختی

هاي راش گیالن را مورد بررسی قرار داد و هاي چوبی در جنگلهاي درختی گونه ) تنوع گونه1379تحقیق مجزا، پوربابایی (

هاي شانون وینر، سیمپسون، بریلیون، مارگالف و منهینک استفاده کرد. نتایج نشان داد که در جوامع بدین منظور از شاخص

هاي درختی و ونی، ناو اسالم و تالش شلیشه، املش و رودسر حداکثر ارزش تنوع گونه هاي قطره ومختلف راش، رویشگاه

هاي درختی را دارا بودند. همچنین در تحقیقی رود حداقل ارزش تنوع گونهسر و شنهایی مانند سیاهکل، چشمهرویشگاه

 این به دادند انجام مازندران کالردشت هايگلجن که در چوبی گیاهان ايتنوع گونه بررسی ) در1384دیگر پوربابایی و داوود (

 -اوري تیپ در آن کمترین و شده دخالت بار یک و مناطق اصالحی در درختی هايگونه تنوع مقدار بیشترین که نتیجه رسیدند

  بود. شاهد مناطق در آن کمترین و لور -اوري تیپ اي دردرختچه هايگونه تنوع بیشترین و شد دیده روستا حاشیه لور و

  

  توصیه ترویجی

 حمایتی) -هاي نوین حفاظتی داري (طرحهاي جنگل استفاده بیشتر از مطالعات تنوع زیستی در طرح -

 شود. کید میهاي این ناحیه تأ ر حفاظت از جنگلبا توجه به تنوع زیستی باالتر در غرب و مرکز استان مازندران، ب -

براي  هاي بومی کاري با گونهشود، جنگلاستان مازندران، پیشنهاد میهاي با توجه به تنوع زیستی کمتر در شرق جنگل -

 در این ناحیه رویشی انجام شود.  ارتقاء تنوع زیستی

 ها در مدیریت جنگل در جهت کمی کردن تأثیر عملیات پرورشی بر روي ساختار توده استفاده بیشتر از این شاخص -
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